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Rio de Janeiro, 29 de maio de 2013 – MPX Energia S.A. (“MPX” ou “Companhia”) (Bovespa: MPXE3, GDR I:
MPXEY), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (Lei das Sociedades por
Ações), e na Instrução CVM nº 358/02, informa que foi concluída a aquisição pela E.ON SE (“E.ON”) de ações de emissão
da Companhia detidas por seu acionista controlador, Sr. Eike Fuhrken Batista (“EB”), representativas de aproximadamente
24,5% do capital social da Companhia, tendo sido cumpridas todas as condições precedentes previstas no Acordo de
Investimento, conforme Fato Relevante divulgado em 28 de março de 2013 (“Fato Relevante”). A E.ON adquiriu
141.544.637 ações da MPX, passando a deter 36,2% do capital social da Companhia. O valor total da transação foi de R$
1,4 bilhão, ainda sujeito a ajuste posterior até R$ 1,6 bilhão, de acordo com o mecanismo descrito no Fato Relevante.

Adicionalmente, E.ON e EB celebraram um Acordo de Acionistas, regulando o exercício dos direitos de voto e restrições às
transferências de ações detidas por eles. O Acordo de Acionistas foi arquivado na sede da Companhia e está disponível em
http://www.mpx.com.br/ri.

Eduardo Karrer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
MPX Energia S.A.

Sobre a MPX:
A MPX Energia S.A. é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares em geração elétrica e
exploração e produção de gás natural na América do Sul. A Companhia tem um amplo portfólio de empreendimentos de
geração térmica que a posiciona estrategicamente para se tornar uma geradora privada líder. As usinas de geração da MPX
serão também as principais consumidoras do gás natural produzido nos blocos terrestres de sua empresa coligada, OGX
Maranhão, que tem recursos prospectivos riscados estimados em mais de 11 Tcf.

Relações com Investidores:
Flavia Heller
+55 21 2163-4244

Priscylla Setimi +55 21 2163-5558
Luiza Santoro
+55 21 2163-6485
Monique Batista +55 21 2163-9215
ri.mpx@mpx.com.br
www.mpx.com.br/ri

Assessoria de Imprensa:
Carla Assemany
+55 21 2163-7356 / +55 21 9953-7255
Isabella Paschuini +55 21 2163-6114 / +55 21 9847-095
MPX S.A - Copyright © - Todos os direitos reservados

